
PlanetTEK ENVIRONMENT &

TREATMENT TECHNOLOGIES INC.

العب رئيسي في مجال أعمال تنقية مياه 
!الصرف الصحي على طريق العالمية

!العالممن أجل نحن أحد أفضل الشركات 

!وفخورون بذلك





ة، عندما يتم قطع الشجرة األخيرة، وأكل السمكة األخير
يض ويتسمم تيار الماء األخير، عندها سيدرك الرجل األب

!أن المال ال يمكن أكله

CHIEF SEATTLE  – AMERICAN
INDIAN
19.TH CENTURY

يوماً ما كل شيء سيكون أرخص من الماء ®



عمالؤنا وشراكاتنا

H    E  A   L G R O U P

A u s t r a l i a



AZARSU-أذربيجان 

.يوم/3م2000: السعة

.أالت، أذربيجان: الموقع

المالماسات  ®PlanetDISKنظام 

الحيوية الدوارة، مصممة لمعالجة مياه 

.الصرف الصحي في أالت، أذربيجان

لة بوجود وحدات النترجة ونزع النتروجين وإزا

.الفوسفور



القاعدة العسكرية في المملكة العربية السعودية

أكبر شركة ، Veolia Franceفّضلت شركة 

ًضا في العالم لتكنولوجيا البيئة، وهي أي

شركة ،RBCشركة مصنعة لوحدات 

PlanetTEK ة في لمشروع استراتيجي للغاي

.المملكة العربية السعودية

.يوم/3م1500: السعة

.الرياض، المملكة العربية السعودية: الموقع

تم تركيب النظام لمعالجة مياه الصرف : الهدف

.الصحي في القاعدة العسكرية



(اإلمارات) METITO مشاريع

.مستودعات الحكومة-الدوحة، قطر: 1المشروع 

.اخرةعقارات سكنية ف-فيكتوريا، سيشل : 2المشروع 



مشروع الحكومة األسترالية
E A L G R O  U P

.يوم/3م225: السعة

.جزيرة مانوس، بابوا غينيا الجديدة: الموقع

.النظام مركب في مخيم لالجئين: الهدف
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.جزيرة مانوس، بابوا غينيا الجديدة: الموقع

.النظام مركب في مخيم لالجئين





ل يتم معالجة مياه الصرف الصحي لقرية كوناموال األسترالية من قب
!مقرها في بريسبان Heal Groupشركة بالنيتك وشريكنا في الحل 
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مشروع منجم الذهب بأستراليا

.يوم/3م210: السعة

.بيرث، أستراليا: الموقع

.النظام مؤجر لشركة مناجم: الهدف
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 ABCO Environmentتم تأسيس 

and Treatment Co of  Australia 

على الرغم من . 1948في عام 

أنهم خبراء في العديد من 

آلن تقنيات المعالجة، يقومون ا

اتهم بإعادة تأسيس استراتيجي

من  RBCمرة أخرى مع 

PlanetTEK.

PlanetTEKنفتخربعرض 

في صفحات وسائل 

التواصل االجتماعي ل 

ABCO! 



ال   األستر ABCO مصنع أنظمة مياه



غانا للمساكن الفاخرة

.يوم/3م190: السعة

.برابون، غانا: الموقع

.   تم تركيب النظام في المجمعات السكنية الفاخرة: الهدف

CAPITAL WATER هي شركة تشيلية.



 GEORGIA BATUMIمشروع قرية

.يوم/3م190: السعة

.باتومي، جورجيا: الموقع

تم تركيب النظام في قريتين : الهدف

.مختلفتين
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لاألموااأللماني،االستثماربنك،KFWمنحلماذا

واحد؟شرطظلفيجورجيادولةإلى

:العمليةمزايا

منخفضةطاقة•

منخفضةصيانةمعآمنتشغيل•

العملياتهندسةتتطلبال•

افاإلشرمنالقليلمعومستقرةسهلةعملية•

للمساحةموفرمعيارينظام•



.اكوسوف،بريشتينا–الناتومشروع
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، ولم يختر RBC، نظام ال2لماذا اختار الناتو الخيار 

؟الُمنّشطةبالحمأةالُمعالجةالخيار األول طريقة
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.اكوسوف،بريشتينا–الناتومشروع
، ولم يختر RBC، نظام ال2لماذا اختار الناتو الخيار 

؟الُمنّشطةبالحمأةالُمعالجةالخيار األول طريقة



تم االنتهاء من معالجة مياه 

رية الصرف الصحي للقاعدة العسك

نا في عام للناتو في كوسوفو بريشتي

PlanetTEKبواسطة 2020

.اكوسوف،بريشتينا–الناتومشروع
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المالماساتأنظمةاليونانيةالحكومةاختارتلماذا

الدّوارة؟الحيوية

إزالة الحمل العضوي العالي-

نظام مقاوم لتقلبات األحمال -

الهيدروليكية والعضوية

غيرةمثالي للمناطق السكنية الص-

في حالة إغالق المنشأة مقاومة -

للطقس البارد

.رةيمكن تكييفه مع مناطق صغي-

ي يمكن تسوية الحمأة بسهولة ف-

خزان الترسيب النهائي

انخفاض تكاليف الطاقة -

والتشغيل

مستوى ضوضاء منخفض-

منخفضمستوى إنتاج حمأة-

اليونانيةالقرىفيالصحيالصرفمياهمعالجةمحطات



القرىفيالصحيالصرفمياهمعالجةمحطات

اليونانية

.يوم/3م240: السعة

.قرى الريسا، اليونان: الموقع

تم تركيب النظام في مدينة قرى: الهدف

ل المشروع ممو  . الريسا لألغراض المنزلية

.من قبل االتحاد األوروبي



القرىفيالصحيالصرفمياهمعالجةمحطات

اليونانية



®PlanetDISKوحداتتركيبتم RBCمياهلمعالجةالحاوياتفي

أنابيبخطلمشروعالعمالمعسكراتمواقعفيالصحيالصرف

.السعوديةالعربيةالمملكةفيينبع-أرامكو

:السعة

.يوم/3م100-

.يوم/3م100-

.يوم/3م150

موقع إنشاء خط أنابيب النفط في المملكة العربية 
السعودية



Garantiشركة  KOZA أورين موغال، تركيا–للبناء.

يمكن وضع خزانات الترسيب والمعادلة المصنوعة من البولي

.إيثيلين أو البالستيك المقوى بالزجاج فوق سطح األرض

.ال حاجة لبناء واسع النطاق

مواقع البناء& متطلبات محطات معالجة مياه الصرف الصحي عند شركات البناء 
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امشاريع بوتسوان



محطة موظفي مصنع في المكسيك لمعالجة مياه 
الصرف الصحي

.يوم/3م130: السعة

.بويبال، المكسيك: الموقع

تم تركيب النظام لموظفو مصنع : الهدف

ThyssenKrupp في المكسيك.



الباكستان-مشروع إعمار 

تم االنتهاء من معالجة مياه الصرف الصحي لمجمع 

ون مع إعمار السكني الفاخر في باكستان في نطاق التعا

بواسطة 2020شركة أورينت للخدمات الهندسية في عام 

PlanetTEK.

.كاراتشي، باكستان: الموقع

.فاخرتم تركيب النظام لمعالجة مياه الصرف الصحي لمجمع سكني: الهدف



باكستان–مشروع مشفى السرطان 

تم االنتهاء من محطة معالجة مياه الصرف الصحي 

ي عام لمستشفى رعاية مرضى السرطان في باكستان ف

بالتعاون مع شركة PlanetTEKبواسطة 2020

Orient Engineering Services.

.الهور، باكستان: الموقع

تم تركيب النظام لمعالجة مياه الصرف الصحي لمشفى عالج: الهدف

.السرطان



GarnizonuGölbaşıحامية  Oğulbey-الجمعية العامة للقوات المسلحة التركية.

.أنقرة، تركيا: الموقع

.Gölbaşıتم تركيب النظام لمعالجة مياه الصرف الصحي في : الهدف

Gölbaşıفيالصحيالصرفمياهمعالجةمحطة Oğulbey

Garnizonu بواسطةالمكتملةPlanettek



.تركيا- SİVAS DİVRİĞİ مشروع مشفى

محطة معالجة مياه الصرف الصحي في 

مستشفى سيفاس ديفريي

.2013في عام  PlanetTEKأكملته شركة 

.سيواس، تركيا: الموقع

يواس تم تركيب النظام لمعالجة مياه الصرف الصحي في مشفى س: الهدف

.ديفريي



مشاريع حكومية في تركيا

Kırklareliفي 2و ،Balıkesirفي 2و ،Amasyaفي 2و ، Edirneفي 4و ،Çanakkaleفي 7-قرية 26 Igneada، في 4و
بدأ 1Kırşehirو ،Niğdeفي 1في اسطنبول ، و 1في ماردين ، و 1و ،Rizeفي 1و ، Samsunفي 1أنقرة ، و 

.2011منذ عام  ®PlanetDISKاستخدام أنظمة





PlanetDISK ® المرجع المحلّي
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محطة معالجة الصرف الصحي في 

، تركيا KIRSEHIR YAYLAOZUقرية 

.تعمل بالطاقة الشمسية–
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حماية إذا كان الشتاء قاسيًا وبارداً جًدا، فيجب

 ®Planet DISKالبكتيريا الموجودة في وحدات 

ا من الظروف الجوية القاسية عن طريق وضعه

.في مباٍن مغطاة بالكامل

وإذا لم يكن الشتاء قاسياً، يمكن حماية وحدات 

PlanetDISK :من أشعة الشمس الشديدة كما يلي ®
Gelibolu Bayırkoy WWTP

EU Funded Syrian Refugee Camp Project  

Capacity: 1000 kişi / gün

Location: Pehlivanköy, Kırklareli, Türkiye.

Canakkale Teknopark WWTP

PlanetDISK ® المرجع المحلّي



لغ أول محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في تركيا تب

.  يوم تعمل بالطاقة الشمسية/نسمة4500طاقتها 

. تركيا،Sürgücüمدينة ماردين الكبرى ، مدينة : الموقع

.ليلالنظام هجين ويعمل عن طريق الطاقة الشبكية في ال
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PlanetDISK ® المرجع المحلّي
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GEBZE BILISIM VADISI

.ةالمياه المعالجة تستخدم لألغراض الزراعي

PlanetDISK ® المرجع المحلّي



PlanetDISK المرجع المحلّي ®

السياحي NIGDE CIFTEHAN مركز
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PlanetDISK المرجع المحلّي ®

السياحي NIGDE CIFTEHAN مركز



PlanetDISK ® مراجع الجامعات
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.يوم/نسمة3,500: السعة

.حرم كليوس، تركيا: الموقع

تم تركيب النظام لمعالجة مياه الصرف الصحي في جامعة : الهدف

الصيف تستخدم المياه المعالجة في الزراعة في كل من الربيع و. بوغازجي

.وتطرح في البحر في أشهر الشتاء



مشاريع في تركيا

تم تركيب  أول وحدة 

PlanetDISK®  في

اإلسكندرونة، دلتا 

.  2005بترول في عام 

ل وال تزال تعمل بشك

!مثالي



مشاريع في تركيا

.يوم/3م52: السعة

.تركيا/قرية ديك كايا، ريزة: الموقع

UNILEVER LIPTONمشروع المسؤولية االجتماعية في مقاطعة ريزة، أسس من قبل 

.لقرى زراعة الشاي في منطقة البحر األسود في تركيا

UNILEVER Liptonجامعة اسطنبول التقنية كانت المستشار في هذا المشروع ونصحت 

.لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في القرية® PlanetDISKباختيار 
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شهادات الجودة



PlanetDISKأين يمكن استخدام  !؟®
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PlanetDISKنظام  ® RBC على الموقع لمعالجة مياه الصرف الصحي هو الخيار األنسب ل:

المخيمات العسكرية

عقارات القرى السكنية

الفنادق والقرى السياحية

مواقع البناء

المناجم/مخيمات العمل

المدارس والجامعات

المراكز الدينية
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PlanetDISK ®  كفاءة معالجة

(BOD)5 Influent = 260 mg/L (BOD)5 Effluent= 10 mg/L
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1-Activated Sludge (A.Ç.)

2 SBR

3 RBC

4 MBR

(AKR)

(DBD)

(MBR)

 أجريت الدراسة من قبل جامعة

.2014اسطنبول التقنية عام 
Population, PE

؟®PlanetDISKلماذا 

O
p
er

a
ti

n
g

C
o
st



ROTATING BIOLOGICAL CONTACTOR (RBC) مبدأ العمل

®PlanetDISKوحدة RBCالصحيالصرفمياهمعالجةنظامعنعبارةهي

ليالبومادةمنمصنوعةدائريةأقراصمنيتكونثابتبغشاءالحيوي

أقلبسرعةيدورصلبعمودعلىمثبتة،((PPللتآكلالقابلةغيربروبيلين

.الدقيقةفيدورات4من

الصحيالصرفمياهفياألقراصمن%40غمريتم،الدورانأثناء

.بالهواءاتصالعلىيكونوالباقي

.الستينياتمنذالعالمفيواسعنطاقعلىRBCأنظمةتستخدم

تزدادشعبيتهاللطاقة،فإنوتوفيرهاالتشغيلفيلبساطتهاونظًرا

.باستمرار

Leonardo.المطافنهايةفيالتطورهيالبساطة da Vinci

مثاليًا هو مجرد  RBCما يجعل "

."البساطة وراء تصميمه

44



ً العالم،أنحاءجميعفيالمستخدمة،®PlanetDISKتقنيةإنتاجيتم ً تركيافيمحليا معاييرللوفقا
ً 20-15منأقلمنواحدةبأنهاPlanetTEKشركةتفخر.األوروبية .العالمفيRBCللـمعتمداً مصنّعا

:منمكونةالوحدات

التآكل؛منالنظامتحمي((GRPالزجاجيةاألليافمنهيكل

تدوموالتي(PP)واحدةقطعةمنالمكونةالبكربروبيلينالبوليمادةمنمصنوعةأقراص
.مم1.5عنتقلالوبسماكة،مم2050قطرهاتدهور؛أيدونلسنوات

AISI-باإليبوكسيمطليأو/وبالكروممطلي-مم85بقطرصلبعمود 1045.

.التآكلضدلسنواتتدومالمجلفنةالعميقةالمعدنيةاألجزاءجميع

.للصدأالمقاومالفوالذالستخدامخياريوجد

ROTATING BIOLOGICAL CONTACTOR (RBC) مبدأ العمل





PlanetDISK معلومات تقنية ® MX1 MODEL

Treatment Plant Capacity:

10-4000 m3/day

Each unit capacity = 40-80 m3/ day dependingon  

BOD load and effluent and influent characteristics

Each unit power requirement= 0.37 kW

Delivery & Packing

Unit dimensions =

2300mm (W)x3250mm (L)x3000mm(H)

Empty weight = 2000 kg

Full operational weight = 7500 kg

3 pieces MX1 units fit in 40ft High Cube shipping

containers



شخص550-250النموذجية لـ  ®PlanetDISKمنشأة 
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شخص1500-750النموذجية لـ  ®PlanetDISKمنشأة 



شخص3000-1500النموذجية لـ  ®PlanetDISKمنشأة 
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(مصنّعين دولييّن آخرين)أنظمة المالماسات الحيوية الدّوارة حول العالم 
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نسبة تفضل معظم دول غرب أوروبا المالمسات البيولوجية الدّوارة ب. الصور أدناه كلها من إنجلترا

.على الطرق التقليدية%90

(مصنّعين دولييّن آخرين)أنظمة المالماسات الحيوية الدّوارة حول العالم 



تقع أكبر منشأة في العالم ألنظمة المالماسات الحيوية 

:الدّوارة في والية نورث كاروالينا بأمريكا بسعة

750.000 PE/day

أنظمة المالماسات الحيوية الدّوارة حول العالم



أنظمة المالماسات الحيوية الدّوارة حول العالم

ضخم آخر في  RBCيوجد تطبيق 

.460,000PEأورالندو فلوريدا بسعة 



-المعرضهذافيPlanetTEKشاركت.عامكلاسطنبولفيالبيئةلتكنولوجياالعالمفيتجاريمعرضأكبر،IFATيقام

شأنبالمخاوفنفسيشاركونهمالذينوالدوليينالمحليينالزوارمنالعديدPlanetTEKجناحاجتذب.2019حتى2016من
.المياهندرة

تطورات مهمة



m2 1000–، افتتحنا مصنعنا الخاص2018في نهاية عام 

تطورات مهمة



PlanetTEK INC. على السوشيال ميديا

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGCbiWisELOByCG0R8y7K1g/videos

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/10371076

http://www.youtube.com/channel/UCGCbiWisELOByCG0R8y7K1g/videos
http://www.linkedin.com/company/10371076


PlanetTEK ENVIRONMENT 
& TREATMENT 

TECHNOLOGIES INC. 

www.planettek-tr.com

!العالممن أجل نحن أحد أفضل الشركات 

!وفخورون بذلك

العب رئيسي في مجال أعمال تنقية مياه 
!الصرف الصحي على طريق العالمية


